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িতন কারেণ েবেড়েছ eবং বাড়েছ আদা, রসুন o ে য়ােজর দাম। আ জর্ািতক a েন আদা o রসুেনর uৎপাদন 
েমৗসুম েশষ হoয়ায় দাম েবেড় েগেছ। নতুন কের 6 শতাংশ েuস আয়কর আেরাপ করায়o eসব পে র দােম 
ভাব পেড়েছ। সব র্েশষ eসব প  আমদািনেত াংক সুেদর হার সােড় 23 শতাংশ েথেক 25 শতাংশ করা 

হেয়েছ। ফেল সব িমিলেয় আদা o রসুেনর দাম বাড়েছ ানীয় বাজাের। আর ভারত সরকার ে য়াজ র ািনেত 
কড়াকিড় করায় বাড়েছ ে য়ােজর দাম। eর সে  নগের জলাব তা o ােম ব া েযাগ হoয়ায় eসব পে র 
সরবরাহ সংকেটর সৃি  হেয়েছ। ei aব ায় আগামী েকারবািনর ঈেদ ei িতন গুরুতব্পূণ র্ েভাগয্পে র বাজাের 
আেরা aি রতার শ া েদখেছ বসায়ীরা। eসব পে র বাজার aব া জানেত বািণজয্ ম ণালয় বসায়ীেদর 
িনেয় গত 22 জুলাi ƣবঠক কেরেছ। বসায়ীেদর aিভেযাগ, oi ƣবঠেক eসব পে র মূল আমদািনকারকরা 
uপি ত িছল না। আর eেত চ ােমর বসায়ীেদরo ডাকা হয়িন। ফেল আদা, রসুন o ে য়ােজর দাম বাড়ার 
কারণগুেলা িচি ত হয়িন; সমাধানo আেসিন। েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, eক েকিজ রসুন চ াম ব র েথেকi 
েকনা পড়েছ 251 টাকায়। েসi রসুন খাতুনগে  িবি  হে  261 টাকায়। আর খুচরা বাজাের িবি  হে  276 
টাকায়। গত মােস খুচরােতi ei রসুেনর েকিজ িছল 211 েথেক 221 টাকা। টানা 31 বছর ধের আদা o রসুন 
আমদািন করেছন চ ােমর ফরহাদ ে িডংেয়র মািলক নুর েহােসন। িতিন কােলর ক েক বেলন, ‘eটা েকমন 
িবচার। েয েদশগুেলা েথেক রসুন আমদািন করা হয় েসখােন uৎপাদন েশষ হoয়ায় টন িত 911 ডলােরর রসুন 
িকনেত হে  eক হাজার 511 ডলাের। কা মেস eেসসেম  হে  eক হাজার 511 ডলােরর oপর; ফেল দামo 
েবিশ পড়েছ। eর সে  নতুন কের েযাগ করা হেয়েছ 6 শতাংশ aি ম আয়কর (eআiিট)। গতকাল দুi 
কনেটiনার রসুেনর শু  িদেত হেয়েছ সাত লাখ টাকা; আেগ িছল িতন লাখ টাকা। সব র্েশষ েযাগ হেয়েছ বাড়িত 
াংক সুেদর হার। আেগ াংক সুেদর হার িছল 23 শতাংশ eখন েনoয়া হে  সােড় 25 শতাংশ।’ 



িতিন বেলন, ‘সব িকছু বাড়িত িদেয় আিম নয়, েকui প  আমদািন করেব না। আর আিম েতা আ মান মুিফদুল 
iসলাম নi েয াংেকর চড়া সুেদ ঋণ িনেয় েলাকসান িদেয় প  িবি  করব। আবার ঋণেখলািপ হেয় েজেল 
যাব!’ িতিন পরামশ র্ েদন, ‘আিম প  না আনেল আমার িত eড়ােনা যােব, িক  িকছু aপিরণামদশ  িস াে র 
কারেণ বাজারটা aি িতশীল হেল সরকােরর দুন র্াম হেব। eটার জ  ত ƣবঠেক বসা uিচত।’ জানা েগেছ, 
ে য়াজ, রসুন o আদার মেতা িনতয্েভাগয্পে র বাজার ে তােদর য় মতার মে  রাখেত সরকার aেনক আেগ 
েথেকi কা মস িডuিট ছাড়া বািক সব শু হার তয্াহার কেরেছ। ei কারেণ eত িদন ধের বাজার ি িতশীল 
িছল। eমনিক গত রমজােনo বাজার aি র হয়িন। িক  নতুন বােজেট হঠাৎ কেরi 6 শতাংশ aি ম আয়কর 
আেরাপ করা হেয়েছ ei আদা-রসুন আমদািনেত। আদার আমদািনকারক আজাদ ে িডংেয়র কণ র্ধার েরজাuল 
কিরম আজাদ কােলর ক েক বেলন, টন িত eক হাজার 361 ডলাের আদা িকেন চীন েথেক চ াম ব র 
েপৗঁছেত খরচ পড়েছ েকিজ িত 22৯ টাকা, িক  গতকালo ব ের আদা িবি  হেয়েছ 216 টাকায়। aথ র্াৎ েকনা 
দােমর েচেয় েকিজেত 25 টাকা েলাকসান হে । 6 শতাংশ আয়কর েযাগ হoয়ায় েকিজেত বাড়িত খরচ হে  ছয় 
টাকা। 

বাংলােদশ eি  কেমািডিট iমেপাটাস র্ aয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত আজাদ বলেছন, িনতয্পে র oপর বাড়িত 
আয়কর, াংকঋেণর বাড়িত সুদ eগুেলার েনপে  কী হে  খিতেয় েদখা uিচত। কারণগুেলা িচি ত কের 
পদে প না িনেল বাজাের সব্ি  আসেব না। eসব ঝােমলার কারেণ খাতুনগে র aেনক বেনিদ o মূল বসায়ী 
eখন আদা-রসুন আমদািন কিমেয় িদেয়েছ, আবার aেনেকi ব  কের িদেয়েছ। ফুলকিল প আেগ িত স ােহ 
পাঁচ কনেটiনার আদা-রসুন আমদািন করত; eখন িত ানিট 26 িদেন িতন কনেটiনার আমদািন কেরেছ। 
ফুলকিল েপর eক কম র্কত র্া বলেছন, ‘a াহত েলাকসান eড়ােত eসব প  আনা কমােনা ছাড়া েকােনা িবক  
িছল না। eখন eগুেলা বাদ িদেয় a  প  আমদািন করিছ।’ জানা েগেছ, খাতুনগে র পাiকাির বাজাের গতকাল 
আদা িবি  হেয়েছ েকিজ 221 টাকায়। আর কাজীর েদuিড় খুচরা বাজাের িবি  হে  েকিজ 246 টাকায়। 
খাতুনগ  আড়তদার ক াণ সিমিতর সভাপিত েসালায়মান বাদশা মেন করেছন, েকারবািন ঈেদর প  েবচােকনার 
eখনi মূল সময়, িক  ােম ব া o নগের জলাব তার কারেণ সড়ক েযাগােযাগ িবি  থাকায় eখন পাiকাির 
বাজাের আদা, রসুন o ে য়ােজর েবচােকনা eেকবাের কেম েগেছ। আমদািন কেম যাoয়ার েনিতবাচক ভাব 
eখন বাজাের েনi। িক  েবচােকনা শুরু হেল বাজাের সংকট সৃি  হেব, তখন আর বাজার সামাল েদoয়া যােব 
না। eখনi সময় ƣবঠেক বেস সমাধােন করণীয় িঠক করা। 

eিদেক রমজানজুেড় ি িতশীল থাকেলo eখন েদেশ ে য়ােজর বাজাের aি রতা চলেছ। ে য়াজ র ািন বাড়ােত 
ভারত সরকার কৃষকেদর জ  েদoয়া 21 শতাংশ েণাদনা তয্াহার কেরেছ eবং বােজেট আমদািনর oপর 6 
শতাংশ aি ম আয়কর আেরাপ করায় েদেশ ে য়ােজর বাজাের দাম েবেড়েছ। তেব ে য়াজ আমদািনর oপর 
েথেক 6 শতাংশ aি ম আয়কর তয্াহার করায় বাজার িকছুটা সহনীয় হেয়েছ দািব কের খাতুনগ  কাঁচাপ  
আড়তদার সিমিতর সাধারণ স াদক েমাহা দ iি স কােলর ক েক বেলন, েস সময় eক স াহ বাজাের 
aি রতা িছল, eখন িকছুটা কেমেছ। তেব ব ার কারেণ েযাগােযাগ িবি  হoয়ায় ােকর সংকট রেয়েছ, ভাড়াo 
েবেড়েছ, ei কারেণ দাম eখেনা বাড়িত। খাতুনগে র পাiকাির বাজাের গত 26 জুন ভারতীয় নািসক জােতর 
ে য়াজ িবি  হেয়েছ েকিজ 37 টাকায় আর গতকাল িবি  হয় 41 টাকায়। aব  নগরীর খুচরা বাজাের িবি  
হে  46 টাকা েকিজ দােম। 

 


